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लुई बे्रलिझ जन्म ४ जझनेवझरी १८०९ मधे्य फ्रझन्समधील पॅररस शहरझजवळच्यझ

टेकड्झांनी वेढलेल्यझ कुपरे ह्यझ गझवझत ्झलझ. लुईिे वडील सझयमन रेने बे्रल हे

घोड्झिे खोगीर बनवणझरे कझरझगीर होते. आईिे नझव मोचनकझ बॅरॅन बे्रल होते.

त्झांनझ िझर मुले होती. लुई सवझित धझकटे अपत् होते.



बे्रल कुटुांचबयझांिे तीन खोल्यझांिे दगडी घर होते. शेतझतल्यझ आचण द्रझक्ष्झांच्यझ

बझगेतल्यझ भझज्यझ व अन्नधझन्य ते रोजच्यझ जेवणझत वझपरत. बझगेच्यझ शेजझरी वचडल

सझयमन रेने ह्यझांिे वकि शॉप होते. चतथे मोठे बझकडे, िझमड्झिे तुकडे, धझरदझर

िझकू, हझतोडी, टोकदझर आरे असे सगळे सझचहत् असे. वडील जेिझ चतथे कझम

करीत तेिझ बरेिवेळझ छोटझ लुई चतथल्यझ टझकून चदलेल्यझ छोट्यझ िझमड्झच्यझ

तुकड्झांबरोबर खेळत बसे.





उन्हझळ्यझिे चदवस होते. एके चदवशी वडील चगऱ्हझईकझशी गप्पझ

मझरीत बझहेर बसले होते. तीन वर्झांिझ छोटझ लुई वकि शॉपमधे खेळत

होतझ. त्झने चतथे पडलेले धझरदझर आरे घेतले आचण वचडलझांच्यझ कझमझिी

नक्कल करू लझगलझ. पण ते टोकदझर हत्झर नेमके त्झच्यझकडून

सटकले आचण डोळ्यझलझ लझगले.



लुई जोरझने चकां िझळलझ. आई-बझबझ पळति त्झच्यझकडे आले.

त्झांनी त्झच्यझ डोळ्यझतून वझहत असलेले रक्त सझफ केले आचण

त्झवर बँडेज लझवले.



आई-बझबझ लुईलझ घरगुती उपिझर करणझऱ्यझ एकझ आजीबझईकडे घेऊन गेले. चतने

जखमेवर तझतु्परतझ इलझज म्हणून चललीिे पझणी लझवले. त्झनांतर ते त्झलझ डॉक्टरकडे

घेऊन गेले. पण डोळ्यझिी दुखझपत गांभीर होती. त्झवर कझही उपिझर करण्यझसझरखे

निते. एकझ डोळ्यझिे इने्फक्शन थोड्झि वेळझत दुसऱ्यझ डोळ्यझतही पसरले. आचण

कझही वेळझत लुईच्यझ दोन्ही डोळ्यझिी दृष्टी गेली.

स्वत:च्यझ हझतझने कसे जेवझयिे आचण न धडपडतझ कसे िझलझयिे हे लुईलझ पुन्हझ

एकदझ चशकझवे लझगले.

बझबझांनी लुईसझठी वेतझिी छडी बनवली. लुई िझलतझनझ ती कझठी आपटून रस्तझ

िझांगलझ आहे न हे तपझसून पझही. कुठे जझयिे ्झले चक लुई जझतझनझ पझऊले मोजून

ठेवझयिझ.म्हणजे परत येतझनझ ते लक्षझत ठेवून तेवढेि अांतर बरोबर िझलझयिझ.



लुईच्यझ आयुष्यझत आतझ पूणि अांधझर भरून रझचहलझ होतझ. परां तु आवझज, वझस,

आकझर आचण वसू्तांिझ स्पशि ह्यझ सांवेंदनझ मझत्र तीव्र ्झल्यझ होत्झ. त्झलझ लोकझांच्यझ

िझलण्यझच्यझ आवझजझतील फरक कळझयलझ लझगलझ. घरझच्यझ बझहेर घोडझगझडी थझांबली

की दगडझवरून िझकझांिझ आवझज ह्यझयिझ त्झवरून त्झलझ घरी कोण येत आहे हे अिूक

ओळखतझ येऊ लझगले.



सन १८०० च्यझ सुरुवझतीलझ फ्रझन्स लढझईत गुांतलझ होतझ. फ्रझन्सिझ सम्रझट नेपोचलयन ह्यझने

युरोप व रचशयझमधे्य मोठ्यझ प्रमझणझत सैन्य पझठवले होते. सुरुवझतीलझ ते्त चजांकत पुढे आगेकूि

करत होते. परां तु १८१४ नांतर मझत्र फ्रें िझांिझ परझभव होऊ लझगलझ. सैन्य घरी परतू लझगले.

एचप्रल १८१४ मधे्य शतू्रसैन्यझने म्हणजे रचशयझने कुपरेवर हल्लझ िढवलझ. त्झांनी चतथल्यझ

घरझांमधे्य आश्रय घेतलझ. जबरदस्तीने त्त्झांच्यझ खझण्यझचपण्यझिी सोय करझवी लझगे. पुढील दोन

वरे् अनेक रचशयन सैचनक लुईच्यझ घरी रझहून गेले. ज्यझांनझ आपण बघू शकत नझही चकां वझ

कझहीही सांबांध नझही अशझ अनोळखी लोकझांिी लहझनग्यझ लुईलझ खूप भीती वझटे.





१८१५ सझली कुपरेमधे्य जॅक पलू्य नझवझिे नवीन धमिगुरू आले. ते लुईिे

पचहले चशक्षक होते. त्झांनी लुईलझ बझयबल चशकवले. आवझजझवरून प्रझणी

तसेि वझस व स्पशझिने फुले कशी ओळखझयिी हेही त्झांनी लुईलझ चशकवले.



लुईच्यझ वचडलझांनी एकझ लझकडी फळीवर व्हखळे ठोकून अक्षरे तयझर केली. 

लुई त्झ व्हखळ्यझच्यझआधझरे अक्षरओळख चशकलझ. वचडलझांनी त्झनांतर अक्षरे

जोडून शब्द बनवझयलझ चशकवले.  



पुढील वर्ी अँटनी बेिेरेट नझवझिे नवीन चशक्षक कुपरेच्यझ शझळेत रुजू ्झले.

त्झ कझळी अांध मुलझांनी शझळेत जझणे ही नवलझिी गोष्ट होती. पण लुई हुशझर मुलगझ

होतझ.आचण अँटनी बेिेरेटनझही लुईलझ चशकवण्यझिी उतु्सकतझ होती.

लुईलझ फक्त जे कझनझवर पडेल त्झतूनि चशकझवे लझगे. इतर मुले पुस्तके वझिू

शकत तसे लुईलझ शक्य निते. परां तु तो एक हुशझर चवद्यझथी होतझ आचण त्झच्यझ

घरझिी आचथिक पररव्हथथतीही िझांगली होती.





लुई

फेबु्रवझरी १८१९ मधे्य त्झने पॅररसच्यझ नॅशनल सू्कल फॉर ब्लझइांड ह्यझ चनवझसी

शझळेत प्रवेश घेतलझ. ही अांधझांसझठीिी जगझतील पचहली शझळझ होती. चतिी थथझपनझ

१७८४ सझली िॅलेंटीन हुये यझांनी केली होती.

लुईने शझळेत प्रवेश घेतलझ तेिझ शझळेिी इमझरत फरिी िझांगली निती.

पझिमजली शझळेच्यझ सवि व्हखडक्यझांनझ लोखांडी जझळ्यझ होत्झ. पस्तीस वर्झांपूवी फ्रें ि

रझज्यक्झांतीच्यझ कझळझत ही इमझरत तुरुां ग म्हणून वझपरली जझत होती. लुई बे्रलसझठी पुढे

शझळझ हेि कझयमिे घर बनले.







त्झ सांथथेमधे्य मोठे वझिनझलय होते. वझिनझलयझतील पुस्तकझांतील अक्षरे स्पशझिने वझितझ येतील

अशी होती. अक्षरे खूप मोठी असझयिी त्झमुळे पुस्तके आकझरझने खूप मोठी आचण जड असझयिी.

एकेक अक्षर स्पशझिने वझिणे म्हणजे खूप वेळ जझई. त्झलझ P व R, E व F अशझ अक्षरझांमधील फरक

कझळजीपूविक लक्षझत ठेवझयलझ लझगे. पण चनदझन लुई वझिू शकत होतझ हेि खूप मोठे होते.

चतथे कलझ, सांगीत चशकवझयिे त्झबरोबरीने इचतहझस, भूगोल, गचणत, लॅचटन, व्यझकरण हे चवर्यही

असत. लुईलझ सांगीतझत अचधक रुिी होती. त्झमुळे चपयझनो, ऑगिन, िझयोचलन, िेलो ही वझदे्य तो

आवडीने चशकलझ. १८३४ सझलच्यझ सुरुवझतीलझ तो पॅररसमधील कझही िििमधे्य ऑगिन वझजवू लझगलझ.





१८२१ मधे्य लुई सोनोग्रझफी चशकलझ. सोनोग्रझफी म्हणजे अांधझरझत हझतझच्यझ स्पशझिने वझितझ

येईल अशी चबांदू आचण रेर्झांनी बनलेली सझांकेचतक भझर्झ. फ्रें ि सैन्यझचधकझरी िझलिस बझबीयर

ह्यझने सैचनकझांनझ रझत्रीच्यझ अांधझरझत चदव्यझचशवझय वझितझ येईल अशी भझर्झ तयझर केली होती.

सैचनक ह्यझ भझरे्त चनरोपझांिी देवझणघेवझण करझयिे.

लुईलझ सोनोग्रझफीिी चलपी खूप आवडली. तो ती चलहझयलझ वझिझयलझ चशकलझ. परां तु ह्यझ

चलपीतील तु्रटी त्झच्यझ लगेि लक्षझत आल्यझ.

फक्त एक अक्षर मझांडझयिे म्हटले तरी त्झसझठी खूप चबांदू असझयिे. नांबर चकां वझ चवरझमचिने्ह

तर ह्यझ भझरे्त नितीि. सोनोग्रझफी ही आवझजझवर आधझररत भझर्झ होती. त्झमुळे प्रते्क

आवझजझलझ त्झत चिन्ह होते परां तु शब्दझसझठी मझत्र निते. त्झमुळे लुईलझ अक्षरे बरोबर मझांडतझ

यझयिी नझही.



लुईने स्वत:ि भझर्झ बनवझयिे ठरवले. त्झसझठी त्झिे प्रयोग सुरु केले. सगळे

चमत्र ्ोपले की त्झिे कझम सुरु होई ते रझत्री उचशरझपयांत िझले. पुन्हझ सकझळी

लवकर उठून शझळझ सुरु होण्यझआधीही त्झिे कझम सुरुि असे. खूप पररश्रमझने

१८२४ सझली चलपी तयझर ्झली. त्झिे प्रझत्चक्षक त्झने शझळेिे मुख्यझधझपक डॉ.

आने्द्र चपचिअर ह्यझांनझ दझखवले.



डॉचमनोच्यझ खेळझत सहझ चबांदू असतझत त्झप्रमझणे लुईने दोन रझांगेत तीन उभट चटांब वझपरले. त्झने

प्रते्क अक्षर, चवरझमचिने्ह, अांक, गचणती चिने्हसझठी उभट चटांब वझपरून ६३ प्रकझर बनवले. नांतर त्झने

सांगीत नोटेशनही ह्यझ चलपीत तयझर केले.

बे्रलने तयझर केलेली चलपी चशकझयलझ तसेि वझिझयलझ सोनोग्रझफीपेक्षझ खूप जझस्त सोपी होती.



लुई बे्रल आचण त्झिझ चमत्र गॅचब्रयल कॉचथयर ह्यझ दोघझांनी चमळून

बे्रलमधील पचहलझ लेखन बोडि बनवलझ. त्झमुळे आतझ लुई, गॅचब्रयल आचण

त्झांिे अांध चमत्र ह्यझांनझ आतझ चलचहणेही शक्य ्झले.



१८२६ मधे त्झि नॅशनल इव्हिटू्यटमधे लुईिी सहझयक चशक्षक म्हणून

तर दोन वर्झिनांतर पूणि वेळ चशक्षक म्हणून चनयुक्ती ्झली. तो गचणत,

भूगोल, व्यझकरण आचण सांगीत हे चवर्य चशकवझयिझ. मुलझांनझ समजले नझही

की इतर चशक्षक त्झांनझ ओरडझयिे पण लुई मझत्र मुलझांशी खूप पे्रमझने आचण

आथथेने वझगझयिझ.



सुरुवझतीलझ दृष्टी असलेल्यझ बऱ्यझि लोकझांनी बे्रलने तयझर केलेल्यझ चलपीलझ खूप चवरोध केलझ.

नवीन चलपी म्हणजे अांधझांसझठी खझस नवीन पुस्तके छझपझवी लझगणझर. त्झसझठी जझस्त पैसे खिि करझवे

लझगतील. दृष्टी असलेल्यझ लोकझांनझ जुन्यझ प्रिचलत पुस्तके िझलणझर होती. कझरण त्झांनझ ती सहज

वझितझ येत होती आचण त्झतल्यझ बदलझिी त्झांनझ कझहीि गरज निती.

नॅशनल इव्हिटू्यटने जुनीि पुस्तके सुरु ठेवली. परां तु कझही चवद्यझर्थ्झांनी आपणहून लुईच्यझ बे्रल

भझरे्िझ वझपर करून पझचहलझ. सोयीिे असल्यझमुळे त्झांनझ ती खूपि आवडली. डॉ. चपचिअर ह्यझिी

इच्छझ होती की शझळेत ह्यझि चलपीिझ वझपर िझवझ. एवढेि निे तर सांपूणि फ्रझन्समधे्य अांधझांसझठी ही

अचधकृत भझर्झ म्हणून जझहीर करझवी असे त्झांनझ वझटत होते. परां तु नॅशनल इव्हिटू्यटच्यझ सांिझलकझांिझ

त्झलझ चवरोध होतझ. १८४० मधे्य बे्रलमधे्य छझपलेली पुस्तके शझळझ वझपरते आहे हे कळल्यझवर त्झांनी

डॉ. चपचिअर ह्यझांिी नॅशनल इव्हिटू्यटमधून हकझलपट्टी केली.

दृष्टी असलेल्यझ लोकझांनझ चटांबझिी बे्रल भझर्झ चशकतझ येत निती. अांध व्यक्ती दृष्टी असलेल्यझ

लोकझांनझ समजेल असे चलहू शकत निते. म्हणून १८३९ मधे्य लुईने उभट चबांदू वझपरून अक्षरझांिे

आकझर बनवले ज्यझलझ रॅचफग्रझफी असे नझव चदले. त्झमुळे आतझ अांध लोक स्पशझिने अक्षर ओळखू

शकत होते तर दृष्टी असलेले लोक ते अक्षर पझहून वझिू शकत होते.





भझर्झ सोपी करण्यझसझठीिे लुईिे कझम सुरूि होते आचण त्झबरोबरीने चशक्षक म्हणून

त्झिी नोकरी िझलूि होती. पण तझस िझलू असतझनझ मधेि खोकल्यझिी इतकी जोरदझर उबळ

यझयिी की चशकवणे त्झलझ थझांबवझवे लझगे. १८३५ मधे्य खोकलझिे चनदझन जीवघेण्यझ क्षयरोगझत

्झले. अशक्तपणझमुळे त्झलझ कधीकधी चशकवतझ येणे अशक्य िझयिे. त्झवेळी आरझम

करण्यझसझठी आचण गझवझकडच्यझ शुद्ध हवेसझठी अधूनमधून तो कुपरेलझ आपल्यझ घरी जझई.

१८५१ मधे्य लुईिी तबे्यत खूप जझस्त खझलझवली. अांथरुणझवर व्हखळून होतझ. तो आपल्यझ

चमत्रझांनझ म्हणझलझ, “मझ्े पृथ्वीतलझवरील कझयि पूणि ्झले आहे.” ते्रिझळीसझवझ वझढचदवस

्झल्यझवर लगेि दोन चदवसझत ६ जझनेवझरी १८५२ रोजी त्झने प्रझण सोडले.





लुईिे अांधझांसझठीिे महझन कझयि १८५२ सझलझपयांत लोकझांनझ फझरसे मझचहत निते. परां तु १९

शतकझच्यझ शेवटी त्झने चवकचसत केलेली सहझ चटांबझिी भझर्झ जगभरझत अनेक भझर्झांमधे्य “बे्रल

चलपी” म्हणून वझपरझत येऊ लझगली. 

अांध व मुकबधीर हेलेन केलरने लुईिे वणिन “महझन व्यक्ती, दैवी प्रचतभझवांत आचण चवशझल

हृदयझिझ” असे केले आहे. चतने बे्रलमधे्य चलहून ठेवले आहे,”त्झच्यझमुळे मलझ वझिनझिझ आनांद

घेतझ आलझ आचण त्झतून जगझतल्यझ सुांदर गोष्टी ांिझ खचजनझ मझझ्यझसझठी खुलझ ्झलझ.....” “लुई

बे्रल ह्यझने बझांधलेल्यझ सेतूमुळे लझखो अांध अपांग लोक अांधझरमय जीवनझतून अनझदी आनांदी

जीवनझकडे प्रवझस करू शकले.”      



लेखकािे मनोगत

आजच्यझ कझळझत जर लुई बे्रलसझरखी डोळ्यझिी जखम ्झली तर योग्य उपिझरझने ती

बरी होऊ शकते व दृचष्टहीन होण्यझपझसून वझिू शकतो. ज्यझ क्षयरोगझमुळे लुईिझ मृतू्

्झलझ त्झवरही आतझ यशस्वी उपझय सझपडले आहेत.

लुई बे्रलनी सवझित आधी चटांब आचण रेर्झ वझपरून भझरे्िे प्रयोग केले पण फक्त चटांब

वझपरणे जझस्त सोपे आहे हे त्झच्यझ लक्षझत आले तेिझ त्झने रेर्झ वझपरणे सोडून चदले.

१९५२ मधे्य त्झिी शांभरझवी जन्मचतथी ्झली. त्झवेळी लुई बे्रलिे उविररत अवशेर्

पँथेआन, पॅररस इथे हलवण्यझत आले. आचण फ्रझन्समधील अनेक थोर व्यक्ती ांच्यझ शेजझरी

तो चवसझवलझ.
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